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Afwezig:

Openbaar
SECRTAI

Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
De raad keurt het verslag over de openbare zitting van 20 maart 2017 goed.
Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Goedkeuring.
- De raad keurt het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS goed
volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel.
- De raad tekent in op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 van de statuten
zijn opgenomen
- Een uittreksel van dit besluit wordt overgemaakt aan TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent
Goedkeuring statutenwijziging TMVW
- de raad keurt de voorgestelde statutenwijziging van TMVW goed
- de raad geeft opdracht aan zijn vertegenwoordiger deze wijzigingen op de
Buitengewone Algemene Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
- een uittreksel van onderhavige beslissing wordt opgestuurd naar TMVW.
SOCIALEDNT

Overeenkomst met de Kruispunt Sociale Zekerheid inzake gebruik van de KSZ-diensten
voor automatische toekenning van rechten.
De raad gaat akkoord om een overeenkomst af te sluiten met de KSZ m.b.t. het opvragen
van persoonsgegevens en sociale statuten van inwoners van Oudenaarde om de
automatische rechtentoekenning te kunnen toepassen voor een aantal aanvullende
voordelen zoals de verwarmingstoelage en de mantelzorgtoelage voor bepaalde
doelgroepen onder de inwoners.

Schenkingen aan sociale kruidenier De Kaba
De Raad neemt kennis van de schenkingen aan De Kaba en aanvaardt de giften om ze
gratis te bedelen aan de gebruikers van De Kaba
Project studie-en opvoedingsondersteuning
De raad geeft zijn goedkeuring om, in het kader van de uitvoering van de prioritaire
beleidsdoelstelling BD-02 "Bestrijden van (kinder)armoede en sociale uitsluiting", een
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Rotary Oudenaarde en het CAW OostVlaanderen voor de uitvoering van het project "huiswerkbegeleiding en
opvoedingsondersteuning voor kansarme gezinnen in Oudenaarde".
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De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking vanaf 1/7/2017 en eindigt op
30/06/2020. Het project wordt jaarlijks geëvalueerd voor het verstrijken van een jaar
projectwerking. Het project huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning wordt
structureel verankerd binnen het nieuw lokaal sociaal beleid door het op te nemen in het
meerjarenplan 2020-2026.
SCHULDBEMING

Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen- Evaluatievergadering
werkingsjaar 2016
De raad neemt kennis van de bundel evaluatievergadering Regionale Dienst voor
Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen dd 26/03/2017.
FINACËLEDST

Betaalbaarstellen van aanrekeningen
De Raad Stelt bovenstaande aanrekeningen betaalbaar.
Invorderbaar verklaren van ontvangsten
De Raad verklaart bovenstaande ontvangsten invorderbaar.
Kennisname van het rapport van de financieel beheerder inzake het visum.
De raad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder inzake het visum.
Goedkeuren van het reglement kasbeheer
De raad keurt het reglement van het beheer van kasmiddelen goed.

MANKOPETRIU

Opvolging bouwwerken 'Sociaal Huis': goedkeuren van de verslagen van de
werfvergaderingen en van de vorderingsstaten.
De Raad keurt de verslagen van de werfvergaderingen goed.
De Raad keurt de vorderingsstaten goed.
Opvolging aanleg tuinen WZC 'Meerspoort' en WZC 'Scheldekant': goedkeuren van de
werfvergaderingen en van de vorderingsstaten.
De Raad keurt de verslagen van de werfvergaderingen goed.
De Raad keurt de vorderingsstaten goed.
Aankoop televisies voor het Sociaal Huis. Princiepsbeslissing.
De Raad keurt de aankoop van TV-toestellen met beugels, de raming en de wijze van
gunnen goed.
Netwerk integratie OCMW - Stad Redundante verbinding
De Raad stemt in met het voorstel van Proximus voor de uitbouw van een redundante
oplossing voor de dataverbindingen en dit ten bedrage van € 278,50 + BTW éénmalige
kosten en een maandelijkse kost van € 1 621,54 + BTW.
Levering en plaatsing van muggenhorren voor flats GAW Leupeheem. Princiepsbeslissing.
De Raad keurt de aankoop (leveren en plaatsen) van muggenramen voor GAW
Leupeheem, de raming en de wijze van gunnen goed.
Aanvraag gebruik Kapel
De raad keurt de voormelde aanvraag goed.

Aanvraag gebruik Kapel
De raad keurt de voormelde aanvraag goed.
Pachtoverdracht van mevrouw Bernadette Nachtergaele aan mevrouw Marie-Anne
Vermeiren.
De Raad keurt de aangevraagde pachtoverdracht van mevrouw Bernadette
Nachtergaele aan mevrouw Marie-Anne Vermeiren goed.
Verkopen van een perceeltje weiland te Assenede-Boekhoute.
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De raad gaat voorlopig niet in op de vraag van Marijke Van de Walle tot verkoop van
een perceeltje weiland – deel van nr. 374A – gelegen achter haar eigendom Meuleken 77
te Assenede-Boekhoute te verkopen.
Indien er een overeenkomst is tussen de pachter en de koper kan deze beslissing
eventueel herzien worden.
Kennisname van het schrijven van firma M.D.D.Pharma m.b.t. het ingestelde beroep tegen
de gunningsbeslissing 'leveren van geneesmiddelen en (para)farmaceutische
specialiteiten aan de woonzorgcentra van OCMW Oudenaarde-toewijzing'
De raad neemt kennis van het schrijven en van het verdere verloop
TECHNISD

Kennisneming van goedgekeurde aanvragen tot aanpassingen aan het project
"verbouwen van woonzorgcentrum tot Sociaal Huis" en de bijbehorende verrekeningen
Kennisnemen van de aanvraag tot aanpassing project verbouwen van woonzorgcentrum
tot Sociaal Huis 03, ter waarde van 21.841,18 EUR.

Aldus vastgesteld in zitting van 21 april 2017
Namens de raad:
In opdracht:
Sarah Volckaert
Waarnemend secretaris

Stefaan Vercamer
Voorzitter
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